Zápisnica
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závade,
ktoré sa konalo 09.11.2020 v Spoločenskej miestnosti
so začiatkom o 16:00 hod.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice.
4. Prehodnotenie ceny na oprave miestnej komunikácie pri bytovkách
5. Navýšenie úveru na opravu miestnej komunikácie pri bytovkách
6. Rekapitulácia uznesení
7. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Miroslav Kalmár starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov a zahájil rokovanie obecného
zastupiteľstva v Závade, ktoré bolo zvolané v súlade s ustanovením zákona 369/1990 o obecnom
zriadení s tým, že všetci obdržali pozvánku a pracovný materiál. Podľa priloženej prezenčnej listiny
skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci - OZ je uznášaniaschopné.

K bodu č. 2 – Schválenie programu OZ
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. V súlade
so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania
na deň 09.11.2020.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 22/2020 so zasadnutia konaného dňa: 09.11.2020 K bodu:
Schválenie programu zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

4
0
0

Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír

Pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu.

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice
Miroslav Kalmár starosta obce, navrhol za overovateľov zápisnice : René Potkan
Ing. Daniel Dudáš
Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 23/2020 so zasadnutia konaného dňa: 09.11.2020 k
bodu: Voľba overovateľov zápisu zo zasadnutia OZ. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods.
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: volí overovateľov zápisu
René Potkan, Ing. Daniel Dudáš
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

4
0
0

Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír

K bodu č. 4 – Prehodnotenie ceny na oprave miestnej komunikácie pri bytovkách
Starosta obce privítal na dnešnom zasadnutí OZ zástupcu firmy Renovia zo Zvolena Jaroslava Krnáča,
ktorá prevádzala práce na oprave miestnych komunikácií pri bytovkách. Po udelení slova pán Jaroslav
Krnáč informoval prítomných poslancov že ponuka na realizáciu prác bola vytvorené podľa výzvy
objednávateľa, teda Obce Závada. V zadaní bolo požiadavka na položenie asfaltového betónu o hrúbke
5 cm, spojovacieho nástreku o výmere 1341 m2 a 6 krát nadvihnutie kanalizačného poklopu. Takto sme
cenovú ponuku aj predložili. Po predložení ceny našou firmou a oznámení že sme uspeli, sme sa stretli
so starostom a podrobne si prehliadli miesto realizácie prác. Bolo zistené že je potrebné navyše
strojové očistenie krajníc, a betónovú plochu je potrebné pozametať strojom s vysávačom, aby sa
zabezpečilo postrekom dôkladné spojenie asfaltu s podkladom. Pred realizáciou bolo navyše zistené
že výmera asfaltovaných plôch je väčšia o 170 m2. Po dôkladnom pozametaní a povysávaní betónových
a panelových plôch bolo zistené, že je potrebné aj 30 ton podkladového vyrovnávacieho asfaltu, aby
po položení vrchnej vrstvy asfaltu nevznikli nerovnosti. Prevedenie týchto prác bolo odkonzultované
so starostom a po samotnom prevedení bola suma týchto prác navyše zrealizovaných vyčíslená na
sumu 7 761,19 € aj s DPH, tak ako bola predložená objednávateľovi Obci Závada vo vypracovanom
prehľade rozpočtových nákladov na odsúhlasenie.
Poslanci sa zástupcu firmy Renovia Jaroslava Krnáča pýtali na skutočnosť, prečo sa jednotlivé položky
ako je zametanie a čistenie krajníc nezapracovali hneď do ponuky, aby potom neprichádzalo
k navyšovaniu predloženej ponuky. Na to Jaroslav Krnáč odpovedal že ponuka sa vypracúva vždy len
na práce ktoré boli zadané na vypracovanie ponuky. Ak by sme dávali do cenovej ponuky aj práce
navyše, potom by bola cena proti ostatným ponukám vyššia. Takéto práce nezadané v ponuke si všetky
firmy dojednávajú pri realizácii.

Po vykonzultovaní si nejasností o prevedených prácach navyše proti predloženej cenovej ponuky, sa
poslanci zhodli na tom že Obec Závada preplatí firme Renovia práce navyše proti predloženej ponuke
v celkovej sume 7 761,19 € aj s DPH.

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 24/2020 so zasadnutia konaného dňa: 09.11.2020 k
bodu: Prehodnotenie ceny na oprave miestnej komunikácie pri bytovkách. Obecné zastupiteľstvo Obce
Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
schvaľuje preplatenie prác navyše na projekte Oprava miestnych komunikácií pri bytovkách
v celkovej sume 7 761,19 €, aj s DPH.
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

4
0
0

Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír

K bodu č. 5 – Navýšenie úveru na opravu miestnej komunikácie pri bytovkách
Na základe prehodnotenie ceny na oprave miestnej komunikácie pri bytovkách, a po schválení
preplatenia prác navyše, starosta obce konštatoval, že je potrebné úver vo výške 15 000 €, schválený
uznesením 19/2020 navýšiť o 5 000 € na celkovú sumu 20 000 € so splatnosťou 5 rokov. Zvyšnú časť
prevedených prác v sume 6 460,42 € budeme financovať z vlastných zdrojov.

Uznesenie obecného zastupiteľstva v Závade č. 25/2020 so zasadnutia konaného dňa: 09.11.2020 k
bodu: Navýšenie úveru na opravu miestnej komunikácie pri bytovkách. Obecné zastupiteľstvo Obce
Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
schvaľuje navýšenie úveru prijatého uznesením 19/2020 o 5 000 €, čím sa navyšuje prijatie úver na
opravu miestnych komunikácií pri bytovkách na sume 20 000 €, so splatnosťou na 5 rokov, za ktorý
Obec Závada bude ručiť vystavenou „Bianko zmenkou“
Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

4
0
0

Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír

Miroslav K A L M Á R
starosta obce Závada

K bodu č. 6 – Rekapitulácia uznesení
Starosta obce Miroslav Kalmár prečítal rekapituláciu 8 uznesení OZ v Závade
k bodu: Rekapitulácia uznesení. Obecné zastupiteľstvo Obce Závada podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: berie na vedomie Rekapituláciu
uznesení OZ v Závade zo dňa 09. 11. 2020

Hlasovanie:
ZA:
PROTI:
ZDRŽALI SA:

4
0
0

Ing. Dudáš Daniel , Potkan René, Ing. Šalamún Pavel, Šedro Slavomír

K bodu č. 11 – Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí, skonštatoval že program
zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené.

V Závade, dňa 09.11.2020

Overovatelia:
Ing. Daniel Dudáš

............................................

René Potkan

..............................................

...............................................
Miroslav Kalmár
starosta obce

